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EUROPEES DIGEST – 
INTERNATIONAAL DIGEST

DOOR CECILE BARBIER
Observatoire social européen (OSE), Brussel

Het laatste trimester van 2015 werd gekenmerkt door de terroristische aanslagen 
van 13 november in Parijs. Die aanslagen doen zich voor op een moment waarop 
de Europese overheden moeite hebben om tot een gemeenschappelijk beleid te ko-
men tegenover de toestroom van vluchtelingen uit landen in het Midden-Oosten 
waar oorlog heerst of die in puin liggen (Irak, Syrië, Libië). Ze hebben een impact 
op de relaties tussen de lidstaten en de Europese instellingen. Dat blijkt ook uit de 
uitspraak van de Franse president: “het veiligheidspact krijgt de overhand op het 
stabiliteitspact”.
Los van de gebeurtenissen opende de Europese Commissie het Europees semester 
2016. Nederland, dat het nieuwe trio voor het voorzitterschap van de Raad van 
de Unie mocht openen, presenteerde de prioriteiten voor het voorzitterschap en 
formuleerde daarbij enkele bedenkingen met betrekking tot het uitdiepingsproject 
voor de EMU. De Verenigde Naties nemen principes aan voor de herstructurering 
van de soevereine schulden, terwijl het IMF, dat zich zorgen maakt over een mogelij-
ke explosie van twijfelachtige schulden, de groeiperspectieven blijft verlagen.

1. HET INSTITUTIONELE DEBAT

1.1. TWEEDE WERKPROGRAMMA VAN DE COMMISSIE JUNCKER
Het tweede werkprogramma van de Commissie Juncker werd in oktober 2015 
voorgesteld en sluit aan bij de belangrijkste tien beleidsprioriteiten van 2014. De 
Commissie is van mening dat ze naar een volgende fase overgaat met de bijkomende 
maatregelen die ze op tafel legt: “om de vluchtelingencrisis aan te pakken, de groei 
en werkgelegenheid te bevorderen, de eengemaakte markt te versterken, de econo-
mische en monetaire unie te verdiepen, fiscale rechtvaardigheid te garanderen, hoge 
sociale normen te handhaven en economische, sociale en milieuduurzaamheid te 
bevorderen. Het is tijd voor verandering. De burgers verwachten dat de EU op-
lossingen biedt voor de belangrijke uitdagingen waarmee onze maatschappij wordt 
geconfronteerd. Daarom roepen we het Europees Parlement en de Raad ertoe op 
prioriteit te geven aan de dringendste wetgevingsvoorstellen.” Het werkprogramma 
voor 2016 voorziet in 23 kerninitiatieven met betrekking tot de tien politieke prio-
riteiten van de Commissie. In het programma is de intrekking of wijziging van 20 
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hangende voorstellen opgenomen, naast 40 REFIT-maatregelen voor de toetsing 
van de kwaliteit van de bestaande EU-wetgeving. De Commissie herinnert eraan 
dat “REFIT het programma van de Commissie is waarmee ze wil garanderen dat 
de EU-wetgeving geschikt blijft voor het beoogde doel en tot de beoogde resultaten 
leidt. Het doel van REFIT is slanke en gezonde EU-wetgeving garanderen, onnodi-
ge lasten wegnemen en zorgen voor de aanpassing van bestaande wetgeving, zonder 
dat aan onze ambitieuze beleidsdoelstellingen wordt geraakt”.

De kapitaalmarktenunie (KMU) die past in de een week eerder goedgekeurde stra-
tegie voor de binnenlandse markt, wordt voorgesteld als een onmisbaar element 
“aangezien een interne markt voor kapitaal, financiering en spaargelden essentieel 
is om financieringsknelpunten op te lossen en de groei van bedrijven in de interne 
markt te stimuleren.”

Een van de sociale doelstellingen die de voorzitter van de Europese Commissie aan-
kondigde voorafgaand aan de goedkeuring van de Commissie door het Europees 
Parlement op 22 oktober 2014, is “Europa een sociale triple A te bezorgen, die 
even belangrijk is als een economische en financiële triple A.” Die doelstelling past 
in de initiatieven met als doel “de uitdieping van de economische en de monetaire 
Unie” die tegelijkertijd “rechtvaardiger wordt”. Volgens het werkprogramma van de 
Commissie, “zal het Europees semester 2016 ook meer nadruk leggen op de econo-
mische en begrotingssituatie in de eurozone als geheel, op betere sociale prestaties 
en prestaties inzake werkgelegenheid van de lidstaten, en op de bevordering van 
convergentie, onder meer door nationale belemmeringen voor investeringen weg te 
nemen.” Volgens de Commissie zal “de ontwikkeling van een Europese pijler voor 
sociale rechten daartoe bijdragen”.

Toen hij benoemd werd tot hoofd van de European Trade Union tijdens het con-
gres te Parijs op 1 en 2 oktober 2015, verwelkomde de Italiaan Luca Visentini het 
werkprogramma van de Europese Commissie, hoewel hij er ook meerdere tekortko-
mingen in betreurde. Volgens de secretaris-generaal van de European Trade Union 
“is 2016 het jaar waarin voorzitter Juncker zijn belofte van een sociaal Europa met 
een triple A moet nakomen”. De European Trade Union liet weten zich zorgen te 
maken over het voornemen om de wetgeving betreffende gezondheid en veiligheid 
in het kader van het REFIT-programma te herzien.

Referenties:
Het werkprogramma van de Commissie voor 2016. Tijd voor verandering, 
COM(2015) 610, 27 oktober 2015:
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_nl.pdf.
Reactie van de European Trade Union op het werkprogramma van de Europese 
Commissie, 27 oktober 2015:
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https://www.etuc.org/press/european-commission-work-programme-etuc-com-
ments#.Vp9ZQsvos8Y.

2. ECONOMISCH EN SOCIAAL BESTUUR

2.1. START VAN HET EUROPEES SEMESTER 2016
Als reactie op het rapport voor de voltooiing van de economische en monetaire 
unie (EMU), dat in juni 2015 door de “vijf voorzitters” (Europese Commissie, in 
nauwe samenwerking met de voorzitters van de Eurozonetop van de Eurogroep, de 
Europese Centrale Bank en het Europees Parlement) werd voorgesteld, kwam de 
Europese Commissie op 21 oktober 2015 met voorstellen om de eerste fase van het 
rapport in concrete acties om te zetten. In die maatregelen is een voorstel opgeno-
men voor de externe vertegenwoordiging van de Eurozone, voorstellen met het oog 
op de financiële Unie, met inbegrip van de Unie van kapitaalmarkten, de voorstel-
ling van mogelijkheden voor de “vernieuwing van het Europees semester” en voor de 
verbetering van de “bestuursmiddelen”, met het voorstel om “nationale competitivi-
teitsraden” en een “Europees raadgevend budgettair comité op te richten”.

Aangezien het om nationale ontwerpbegrotingsplannen (OBP) gaat, publiceerde de 
Commissie haar evaluaties op 21 november 2015. Ze werden bekendgemaakt de dag 
na de aanslagen in Parijs en de verklaring voor het Congres door de Franse presi-
dent François Hollande dat “het veiligheidspact de overhand krijgt op het stabiliteits- 
pact”. Portugal diende geen OBP in omdat het op 4 oktober 2015 algemene verkie-
zingen organiseerde, wat het onmogelijk maakte om, zoals in de modaliteiten van het 
Europees semester is bepaald, tegen 15 oktober een OBP in te dienen. De Europese 
Commissie maakt bekend dat in bepaalde nationale ontwerpbegrotingsplannen de 
begrotingsimpact op de uitzonderlijke toevloed van vluchtelingen staat vermeld. Ze 
zal ex post de ontwerpbegrotingen van Oostenrijk, België, Duitsland en Italië bestu-
deren om te bepalen of de bijkomende kosten als “uitzonderlijke uitgaven” mogen 
worden beschouwd. Binnen de Eurogroep hebben de ministers van Financiën van de 
eurozone op 26 november 2015 hun “uitdrukkelijke steun” uitgesproken voor de ad-
viezen van de Europese Commissie en haar mening dat de begrotingsplannen van vier 
landen – Oostenrijk, Italië, Litouwen en Spanje – mogelijk niet in overeenstemming 
zijn met de regels van het stabiliteits- en groeipact. Behalve die teksten omvat het op 
26 november 2015 voorgelegde pakket ook een voorstel van reglement dat een steun-
programma voor de structurele hervorming in het leven roept en een werkdocument 
over de obstakels voor investeringen op nationaal niveau.

Op 26 november 2015 opende de Europese Commissie het Europees semester 2016 
met de publicatie van de gebruikelijke documenten, namelijk de jaarlijkse groei-
analyse, het gezamenlijke verslag over de werkgelegenheid en het waarschuwings-



826

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 3e TRIMESTER 2015

mechanismeverslag. De Commissie zal diepgaande evaluaties uitvoeren van de ma-
cro-economische onevenwichtigheden in 18 lidstaten: Oostenrijk, België, Bulgarije, 
Kroatië, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Ierland, Italië, Neder-
land, Portugal, Roemenië, Slovenië, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

Nieuw voor het boekjaar 2016 is de voorstelling op 26 november 2015 van het 
voorstel voor een Aanbeveling voor het economische beleid binnen de eurozone bij 
het begin van het boekjaar. Volgens de Raad Economische en Financiële Zaken is 
het de bedoeling meer rekening te houden met de vragen van de eurozone op het 
ogenblik van de latere aanvaarding (mei of juni 2016) van de landspecifieke aanbe-
velingen.

Het ontwerp van de Europese Commissie omvat vier aanbevelingen, waarvan één 
met betrekking tot werkgelegenheid en de sociale aspecten. Volgens ontwerpaanbe-
veling nr. 2 moeten de lidstaten zich inspannen om: “hervormingen door te voeren 
die tegelijkertijd leiden tot (i) soepele en betrouwbare arbeidsovereenkomsten die 
de transitie van de arbeidsmarkt bevorderen en een arbeidsmarkt met twee snelhe-
den vermijden; (ii) algemene strategieën voor levenslang leren; (iii) een doeltreffend 
beleid dat werklozen helpt bij hun re-integratie op de arbeidsmarkt; (iv) moderne 
systemen voor sociale bescherming die steun bieden aan wie het nodig heeft en aan-
zetten tot integratie op de arbeidsmarkt en (v) open en competitieve producten- en 
dienstenmarkten. De belasting op arbeid moet worden afgebouwd, in het bijzonder 
voor de lage lonen, op een voor de begroting neutrale manier, zodat er banen gecre-
eerd worden.”

Onder punt 3 is in het kader van de eurozone de “Aanbeveling van de Raad in 
verband met de integratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt” opgeno-
men, die de Europese Commissie in september 2015 voorlegde en die voor alle 
EU-landen werd goedgekeurd via een politiek akkoord tijdens de Epsco-Raad van 7 
december 2015. Punt 5 over de belasting op arbeid voor lage lonen zullen Epsco en 
Ecofin samen analyseren.

Op basis van de werkzaamheden van het comité voor de werkgelegenheid en het 
comité voor de sociale bescherming heeft de “groep sociale kwesties” van het Comité 
van permanente vertegenwoordigers (Coreper) punt 4 gevoelig herzien omdat “het 
niet passend is dat de sociale bescherming wordt beperkt tot ondersteuning van 
de “behoeftigen”. De strategieën moeten ertoe leiden “dat inclusieve economische 
groei door adequate en houdbare socialezekerheidsstelsels wordt ondersteund” en 
leiden tot de ontwikkeling van een beleid voor “sociale investering”, een notie die 
ontbreekt in het vocabularium van de Ecofin-raad. Punt 4 wordt: “iv) adequate en 
houdbare socialebeschermingsstelsels die gedurende de hele levenscyclus effectief en 
efficiënt bijdragen aan sociale insluiting en integratie op de arbeidsmarkt”.
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Referenties:
Completing Economic and Monetary Union: Questions and Answers, 
MEMO/15/5876, Brussel, 21 oktober 2015:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5876_en.htm.
Ontwerpbegrotingsplannen 2016: algehele beoordeling, COM(2015) 800, 16 novem-
ber 2015:
h t t p : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / r e s o u r c e . h t m l ? u r i = c e l l a r : 5 d -
0db65c-8d14-11e5-b8b7-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF.
Annual Growth Survey 2016. Strengthening the recovery and fostering convergence, 
COM (2015) 690, 26 november 2015:
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_annual_growth_survey.pdf, 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_euro_area_recommendations.pdf, 
http://ec.europa.eu/news/2015/11/20151126_en.htm.
Recommendation for a Council recommendation on the economic policy of the euro 
area, COM(2015) 692, 26 november 2015:
h t t p s : / / e c . e u r o p a . e u / t r a n s p a r e n c y / r e g d o c / ? f u s e a c t i o n = l i s t & c o -
teId=1&year=2015&version=ALL&p=4&language=en.
Voorstel voor een aanbeveling van de Raad betreffende de integratie van langdurig 
werklozen op de arbeidsmarkt, COM (2015) 462, 17 september 2015:
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12081-2015-INIT/nl/pdf.
Aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad over het economisch beleid van de eu-
rozone: werkgelegenheid en sociale prestaties, Doc 14860/15 REV1, 3 december 2015:
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14860-2015-REV-1/nl/pdf.

2.2. PRIORITEITEN VAN HET NEDERLANDSE VOORZITTERSCHAP
Van 1 januari tot 30 juni 2016 zit Nederland de Raad van de Europese Unie voor. 
Nederland opent het voorzittende trio dat het samen met Slovakije en Malta vormt 
en dat voor de drie betrokken semesters als prioriteiten “groei, banen, vrijheid, vei-
ligheid, recht, de energie-unie en een sterkere EU in de wereld” heeft. Hun prioriteit 
past in de context van een beginnend herstel van de Europese economie. Daarom 
beschouwt voorzitter Nederland een innoverende unie die steunt op “structurele 
groei en werkgelegenheid” als een “absolute prioriteit”. Volgens de informatie op 
de website hoopt Nederland “dat Europa duurzame en evenwichtige handelsver-
dragen sluit, maar ook dat het voor een betere bescherming zorgt van werknemers 
tegen uitbuiting en oneerlijke concurrentie”. Wat het “economische beleid” betreft, 
onderschrijft Nederland de prioriteiten van de Europese Commissie, hoewel het 
wel afstand neemt van bepaalde voorstellen inzake de externe vertegenwoordiging 
van de eurozone of de oprichting van “nationale competitiviteitsraden” en van een 
“raadgevend Europees begrotingscomité”.
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De aankondiging begin 2013 door premier David Cameron dat er een referendum 
zou komen over de toekomst van het Verenigd Koninkrijk binnen de Unie, kreeg 
in Nederland navolging. Eurokritische professoren lanceerden eind januari 2013 in 
de Nederlandse pers een oproep in die zin. De reden die ze daarvoor noemen, is het 
feit dat ze de federalisering van de Unie verwerpen die volgens hen aan de gang is. 
Ze kwamen tot die conclusie na lezing van het rapport van de op dat moment “vier 
voorzitters” van 5 december 2012. Voor de Europese Raad van eind juni 2013 pu-
bliceerde de coalitieregering een memo met de veelbetekenende titel “Europees waar 
nodig, nationaal waar mogelijk”. De regering zei ervan overtuigd te zijn dat de tijd van 
een “unie die in alle mogelijke beleidsdomeinen alsmaar strikter wordt, achter ons ligt”.

Een nieuwe Nederlandse wet, die op 1 juli 2015 van kracht werd, laat de intrekking 
toe van een wet die in een referendum werd verworpen als er binnen de vier weken 
minstens 10.000 mensen hun handtekening geven aan een initiatief dat zo’n pro-
ject ondersteunt. In een tweede stap moeten er binnen een termijn van zes weken 
300.000 handtekeningen worden verzameld. Dat proces kan niet worden toegepast 
op wetten die na 1 juli 2015 werden aangenomen. Op die dag werd de wet op het 
referendum van kracht. Het collectief GeenPeil, dat bestaat uit de website GeenStijl, 
Burgercomité-EU en Forum voor Democratie, verzamelde handtekeningen met het 
oog op de organisatie van een referendum over het samenwerkingsakkoord tussen 
de EU en Oekraïne, dat de twee kamers van het Parlement op respectievelijk 7 april 
en 7 juli 2015 goedkeurden. De Nederlandse kiesraad keurde op 14 oktober 2015 
een lijst goed met 427.939 handtekeningen van burgers die zich positief over het 
voorstel uitspraken. Op 6 april 2016 wordt er een referendum georganiseerd over 
het samenwerkingsakkoord tussen de EU en Oekraïne, dat op 1 januari 2016 in 
werking trad. Als het percentage deelnemers aan het referendum, dat tijdens het 
Nederlandse voorzitterschap wordt georganiseerd, hoger ligt dan 30%, moet de re-
gering het bestuderen. Ze kan er ook voor kiezen geen rekening te houden met dit 
niet-bindende referendum.

Ten slotte moet eveneens onder het Nederlandse voorzitterschap het Oostenrijkse 
parlement het burgerinitiatief voor een referendum over een uitstap van Oostenrijk 
uit de EU onderzoeken. Op 22 juli 2015 stelde de minister van Binnenlandse Za-
ken vast dat er 261.056 handtekeningen waren, goed voor iets meer dan 4% van 
de kiezers en meer dan het dubbel van de minimumdrempel (100.000). Voor 17 
februari 2016 moet er in de plenaire vergadering van de Nationale Raad van het 
Oostenrijks parlement een debat worden georganiseerd. Ook in Finland ontstond 
er een initiatief om het land uit de euro te doen stappen. Om in het parlement 
besproken te kunnen worden, moet het burgerinitiatief, dat door de vroegere Finse 
minister van Buitenlandse Zaken en Europees volksvertegenwoordiger Paavo Väyry-
nen werd gestart, in zes maanden tijd 50.000 handtekeningen bij elkaar krijgen. Het 
initiatief werd op 16 juli 2015 gestart en meer dan 50.000 Finnen hebben het sinds 
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november 2015 hun handtekening gegeven. Na controle midden januari 2016 van 
het aantal handtekeningen door de minister van Justitie moet er in het parlement 
een debat volgen. In de Europese verdragen is een regeling getroffen voor een uitstap 
uit de EU, maar niet voor een uitstap uit de eurozone.

Referenties:
State of the European Union 2015. Presidency Edition, Parliamentary document, 
16 november 2015:
https://www.government.nl/binaries/government/documents/parliamentary-do-
cuments/2015/11/16/state-of-the-european-union-2015-presidency-edition/presi-
dency-edition-state-of-the-european-union-2015-complete.pdf.
Onherroepelijk richting een federale unie. Ook wij eisen een referendum!, NRC, 
26 januari 2013:
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/01/26/ook-wij-eisen-een-referendum/.
European where necessary, national where possible, Dutch Ministry of Foreign Af-
fairs, 21 juni 2013:
http://www.government.nl/news/2013/06/21/european-where-necessary-natio-
nal-where-possible.html.

3. DE HERZIENING VAN DE VERDRAGEN

3.1. NAAR EEN BRITS REFERENDUM IN 2016
In hun rapport stellen de “vijf voorzitters” de opname voor van de intergouverne-
mentele oplossingen in het juridische kader van de EU. Daartoe stellen ze in de 
loop van een tweede fase de integratie voor van het Europese stabiliteitsmechanisme 
(MES) in het recht van de Unie en de oprichting van een schatkist voor de eurozone. 
Die voorstellen, waarvoor mogelijk de herziening van de Europese verdragen nodig 
is, zullen worden bestudeerd in een witboek van de Europese Commissie over de 
overgang van de eerste naar de tweede fase van de hervormingen van de EMU, zoals 
opgenomen in het rapport van de “vijf voorzitters”. De plannen kunnen echter maar 
concreet worden na de verkiezingen van 2017 in Frankrijk (presidentsverkiezingen) 
en in Duitsland (parlementsverkiezingen).

De Britse premier David Cameron bezorgde op 10 november 2015 een brief aan 
de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, met daarin een overzicht van 
de eisen van het Verenigd Koninkrijk om in de EU te blijven, met het oog op het 
referendum dat in juni 2016 wordt georganiseerd. Drie van de Britse verzoeken 
staan al op de Europese agenda: de competitiviteit van de interne markt vergroten; 
de erkenning binnen de EU van het bestaan van andere munten naast de euro; een 
nieuwe interpretatie van het begrip “een steeds striktere unie”. Het vierde voorstel, 
namelijk de sociale uitkeringen toegankelijk maken voor EU-onderdanen vanaf het 
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vierde jaar dat ze op het Britse grondgebied verblijven, wordt als onaanvaardbaar 
beoordeeld. In een brief over het Britse referendum die op 7 december 2015 aan de 
28 staats- en regeringsleiders van de EU werd verzonden, benadrukt Donald Tusk 
dat de kwestie van de sociale uitkeringen en het vrije verkeer van EU-onderdanen 
het gevoeligste punt is. Volgens de voorzitter van de Europese Raad moet er een 
akkoord komen over de middelen om misbruiken te bestrijden en eventueel over de 
hervormingen in verband met het naar het buitenland overbrengen van gezinsbij-
slagen, maar bestaat er momenteel geen overeenkomst over het feit dat EU-burgers 
die in het Verenigd Koninkrijk werken, vier jaar zouden moeten wachten voor ze 
recht zouden hebben op een volledige werkloosheidsuitkering of steun onder de 
vorm van een sociale woning. De voorstellen van David Cameron werden in de 
Europese Raad op 17 en 18 december 2015 een eerste maal besproken. De vier 
domeinen zullen op de Europese Raad van 18 en 19 februari 2016 diepgaander 
worden bestudeerd.

Referenties:
De voltooiing van Europa’s Economische en Monetaire Unie: verslag van de 5 voor-
zitters, Verslag van Jean-Claude Juncker in nauwe samenwerking met Donald Tusk, 
Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi en Martin Schulz, 22 juni 2015:
http://www.consilium.europa.eu/nl/european-council/president/pdf/5-presi-
dents-report-nl_pdf/.
Brief van voorzitter Donald Tusk aan de Europese Raad over een in/uit-referendum 
in het Verenigd Koninkrijk:
http://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2015/12/07-tusk-letter-to-
28ms-on-uk/.
European Council Conclusions on the United Kingdom, 17 december 2015:
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/12/17-euco-conclu-
sions-uk/.

4. SOCIALE WETGEVING VAN DE EU

4.1. NAAR EEN HERZIENING VAN DE RICHTLIJN OVER DETACHERING VAN WERKNEMERS?
Net als de Britse vragen werd het Mobiliteitspakket, dat de voorzitter van de Euro-
pese Commissie Jean-Claude Juncker eerder aankondigde en dat voor 7 december 
2015 was gepland, uiteindelijk uitgesteld tot de lente van 2016. Het valt nog af te 
wachten of dat pakket een herziening zal bevatten van richtlijn 96/71/EG over de 
detachering van werknemers, zoals de Commissie in antwoord op een parlementaire 
vraag op 25 november 2015 liet uitschijnen.

Referentie:
Antwoord op parlementaire vraag E-013425/2015, 25 november 2015:
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ht tp : / /www.europar l . europa . eu/ s ide s /ge tA l lAnswer s .do? re f e ren-
ce=E-2015-013425&language=EN.

5. DE STEM VAN DE INTERNATIONALE ORGANISATIES   

5.1. VN: NIET-BINDENDE RESOLUTIE WAARIN NEGEN TIJDENS DE HERSTRUCTURERING  
 VAN DE STAATSSCHULDEN TE VOLGEN PRINCIPES WORDEN GEFORMULEERD

De algemene vergadering van de VN keurde op 10 september met een zeer ruime 
meerderheid (136 stemmen voor, 6 tegen ‒ Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Ver-
enigde Staten, Japan, Canada en Israël – en 41 onthoudingen) een niet-bindende 
resolutie goed waarin negen principes worden geformuleerd die bij de herstruc-
turering van de staatsschulden moeten worden gevolgd. Buiten Duitsland en het 
VK, die tegenstemden, onthielden de EU-lidstaten zich. De Luxemburgse delegatie 
sprak in naam van de EU toen ze eraan herinnerde dat “het Internationaal Monetair 
Fonds (IMF) de aangewezen instelling is om de wereldwijde besprekingen over dit 
onderwerp te organiseren en dat het werk rond de herstructurering van de staats-
schulden binnen het IMF zou moeten blijven”.

We halen ook het bezoek aan Griekenland aan van Juan Pablo Bohoslavski, onaf-
hankelijk expert van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, gespecialiseerd 
in de gevolgen van de aangegane schulden op de naleving van de mensenrechten, 
van 30 november tot 8 december 2015. Zijn beoordeling van de sociale gevolgen 
van het derde steunprogramma voor de stabiliteit van Griekenland van de Europese 
Commissie is bijzonder kritisch, in die zin dat de Europese Commissie de sociale 
gevolgen van de twee vorige herschikkingsprogramma’s niet evalueert, net zo min 
als de besluiten van de Griekse Raad van State op het vlak van pensioenen en de 
aanbevelingen van andere deskundigen uit Europa of van de VN. Hij beveelt onder 
andere aan dat de Waarheidscommissie voor de Griekse overheidsschuld haar werk 
zou voortzetten. Die commissie werd in het leven geroepen door de vroegere Griek-
se parlementsvoorzitster, Zoe Konstantopoulou, maar werd na de parlementsverkie-
zingen van september 2015 ontbonden. De VN-expert roept de Griekse regering 
ook op om de negen in september 2015 aangenomen principes goed te keuren.

Referenties:
Algemene vergadering Negenenzestigste zitting 102de plenaire vergadering, donder-
dag 10 september 2015:
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/69/PV.102&TY-
PE=&referer=/fr/&Lang=E.
Human rights pose limits to adjustment – Debt relief for inclusive growth in Gree-
ce, Juan Pablo Bohoslavsky, Athens, End of mission statement, 8 december 2015:
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IEDebt/EOM_Statement_Greece_IE-
ForeignDebt_EN.pdf.
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European Commission, Assessment of the Social Impact of the new Stability Sup-
port Programme for Greece, Commission Staff Working Document, SWD(2015) 
162, 19 augustus 2015:
http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/pdf/
assessment_social_impact_en.pdf.

5.2. HET IMF MAAKT ZICH ZORGEN OVER DE STERKE TOENAME VAN DUBIEUZE SCHULDEN
Op 24 september 2015 maakt het IMF zijn bezorgdheid bekend over de sterke toe-
name van dubieuze schuldvorderingen in Europa, die sinds 2009 meer dan verdub-
beld zijn en nu 1.000 miljard EUR bedragen, waardoor ze de betrouwbaarheid van 
de Europese banken ondermijnen. “De wereldwijde financiële crisis en de recessie 
die daarop volgde, hebben een hoge graad aan dubieuze schulden nagelaten”, in het 
bijzonder in het zuiden van de eurozone, zo stelt het Internationaal Monetair Fonds 
in een rapport. Volgens het IMF bedreigen die risicovolle leningen de stabiliteit van 
de Europese banken en “immobiliseren” ze geld dat zou kunnen worden gebruikt 
om “leningen te verhogen” en “de economische activiteit te ondersteunen”.

5.3. IMF BLIJFT PESSIMISTISCH OVER GROEI
Het Internationaal Monetair Fonds verlaagde op 6 oktober 2015 zijn verwachtin-
gen voor de wereldwijde economische groei voor 2015 en 2016 naar respectievelijk 
3,1% en 3,6%. Het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp) zou in 2015 met 
niet meer dan 3,1% en in 2016 met niet meer dan 3,6% stijgen. Dat is telkens 0,2 
punt minder ten opzichte van de schattingen van juli 2015, volgens de update van 
het rapport Wereldwijde economische vooruitzichten, dat werd bekendgemaakt in 
oktober 2015 in Lima, Peru, waar de plenaire zitting van de jaarlijkse algemene ver-
gaderingen van de Wereldbankgroep en van het IMF plaatsvonden.

(Vertaling)


